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Sammanfattning 

Uppsatsen har undersökt hur staden och det offentliga rummet gestaltas litterärt i fyra svenska verk 

från mellankrigstiden. Vidare har uppsatsen sökt att besvara om användningen av staden och det 

offentliga rummet karaktäriseras av någon typ av kamp och konflikt där olika normativa värden 

kopplade till offentligheten krockar med varandra. Det aktuella materialet utgörs av Martin Kochs 

roman Arbetare – en historia om hat (1912), Rudolf Värnlunds två noveller ”I förstaden” (1921) och 

”I återvändsgränden” (1925) samt Erik Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934).  

Uppsatsen har sökt att besvara huruvida den samhälleliga förändringen som präglar svensk 

mellankrigstid, i form av ökad demokratisering och urbanisering, också tar sig uttryck i den litterära 

gestaltningen och om verklighet och fiktion korresponderar med varandra. För att belysa den 

relationen har verken analyserats i kronologisk följd.  

Uppsatsen har kunnat visat ett samband mellan hur staden beskrivs litterärt och 

samhällsutvecklingen under den aktuella tidsperioden. I Martin Kochs roman från 1912 är staden 

tydligt uppdelad efter klass och arbetarna har, förutom på väg till eller hem från arbetet, inte någon 

tillgång eller rätt till staden över huvud taget. Under 1920-talet, när Rudolf Värnlunds noveller 

publiceras, går det att skönja en förändring där staden blir mer allt mer tillgänglig och där staden kan 

användas för att förverkliga sig själv. Den uppdelade staden finns dock fortfarande kvar i Rudolf 

Värnlunds noveller och i likhet med Martin Koch är det i stadens utkanter de fattiga arbetarna är 

placerade. I Erik Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934) är det tydligt att staden och 

offentligheten har demokratiserats och att alla, även de allra fattigaste, har tillgång till staden som 

helhet.  

Uppsatsen har slutligen också visat att det, främst i Asklunds roman, finns inslag av en normativ kamp 

och konflikt kring staden och dess rum, något som även det kan förstås utifrån en samhällelig 

utveckling som lett till ökad demokratisering. Genom ökat tillträde till staden skapas också större 

möjligheter att utmana och ifrågasätta de regler och normativa värden som upprätthåller stadens 

offentlighet. 

 

Nyckelord: staden, det offentliga rummet, mellankrigstid, mellankrigstidslitteratur, appropriering, Koch, Värnlund, Asklund, modernitet, 

modernism, arbetarlitteratur, stadsskildring
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Inledning 

Inspirationen till den här uppsatsen uppstod i samband med att jag i statsvetenskap skrev en 

uppsats om graffiti och dess relation till det offentliga rummet. Uppsatsen väckte många 

frågeställningar kopplade till användandet av våra gemensamma ytor. Hur definieras det 

offentliga rummet? Vilka är det som har tillgång till det, och vad händer om någon tar sig 

rätten att använda och förändra det offentliga rummet? I samband med att jag skulle skriva en 

uppsats i litteraturvetenskap väcktes idén om att undersöka dessa frågeställningar ur ett 

litterärt perspektiv med fokus på svensk mellankrigslitteratur. Svenskt 1920 - och 1930-tal är 

en omvälvande tid. Sverige präglas av demokratisering, teknisk utveckling och en tilltagande 

inflyttning till städerna (Franzén 1998; Fornäs 2004).  Under samma tid växer den svenska 

arbetarlitteraturen sig allt starkare och skildringar av arbetarnas villkor lyfts fram. Det är 

också en period där det väcks en fascination för staden som litterärt objekt och 

stadsskildringar blir ett allt vanligare motiv inom litteraturen (Borg 2011; Furuland och 

Svedjedal 2006). Mot den bakgrunden blir det intressant att undersöka hur den samhälleliga 

utvecklingen som tar form under 1920- och 1930-talet avspeglas i litteratur från samma tid. 

1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur beskrivningen av staden och det 

offentliga rummet tar sig uttryck och förändras i fyra litterära verk från svensk mellankrigstid. 

Vidare ska uppsatsen också ska försöka identifiera om rätten till staden och det offentliga 

rummet ramas in av en kamp och en konflikt, och i så fall, hur denna konflikt tar sig uttryck. 

Undersökningen avser också att belysa vilka likheter respektive skillnader det finns i 

gestaltningen av staden och det offentliga rummet i verken och hur detta kan förstås och 

förklaras utifrån den samhälleliga utveckling som präglar Sverige under mellankrigstiden.  

Utifrån uppsatsens syfte aktualiseras följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs staden och det offentliga rummet i fyra litterära verk från svensk 

mellankrigstid? 

• Vilka likheter och skillnader finns i gestaltningen i respektive verk? Hur kan dessa 

likheter och skillnader förstås utifrån den samhälleliga utveckling som präglar Sverige 

under mellankrigstiden? 
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• Ramas staden och det offentliga rummet in av en kamp? Hur tar denna kamp sig 

uttryck? 

 

1.2 Definition av centrala begrepp 

Nationalencyklopedin (NE) definierar offentligt rum som: ”del av bebyggelsemiljö som är 

tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens fasader, 

plank och vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga rummet. Begreppet är 

tillämpligt främst inom städer och stadsliknande samhällen.” (NE, 2019). Samtidigt framhålls 

av exempelvis Wistisen (2017) att begreppet är mer komplext och svårdefinierat, då det 

offentliga rummet inte kan definieras som något singulärt eller konkret greppbart. Det bör 

istället förstås som att det skapas genom att människor befinner sig i och använder sig av det. 

Offentligheten blir således också något som skapas och upprätthålls av användarna. Vidare 

ramas offentligheten in av normativa föreställningar om hur rummet ska användas. 

Användaren av ett offentligt rum förväntas ta del av och bruka rummet utifrån regler, lagar 

och rådande normer och om detta ifrågasätts uppstår det spänningsförhållande som 

karaktäriserar offentligheten (Wistisen 2017:34–35). Begreppet rätten till staden definieras i 

den här uppsatsen som den fysiska möjligheten att få ta del av stadens rum och offentlighet 

utifrån egna villkor, oberoende av klasstillhörighet och ställning i samhället. Vidare avser 

begreppet också vilken möjlighet protagonisterna i de litterära verken har rätt att påverka eller 

ifrågasätta de normer Wistisen (2017) menar karaktäriserar offentligen. Då uppsatsen syftar 

till att undersöka om den litterära gestaltningen av staden och det offentliga rummet svarar 

mot den samhälleliga utvecklingen i allmänhet är det också av vikt att det finns 

beröringspunkter mellan de litterära verk uppsatsen har för avsikt att analysera. Den 

gemensamma utgångspunkten för alla verken är att de kan tillskrivas genren arbetarlitteratur.  

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Jürgen Habermas diskuterar i sin bok Borgerlig offentlighet (1962), i svensk översättning av 

Joachim Retzlaff (1984), begreppen offentlig och privat. Habermas (1984) menar att 

begreppen i antikens Grekland var tydligt separerade. Under medeltiden suddas denna 

skiljelinje successivt ut, för att under 1700- och 1800-talet mynna ut i det han kallar en 

borgerlig offentlighet vilket i korthet innebar att den urbana borgerligheten skapade sociala 

institutioner där de kunde träffas och diskutera. Dessa institutioner, eller offentliga rum, 
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kunde bestå av värdshus, kaffestugor eller i salonger där möten och diskussioner hölls. 

Habermas (1984) menar också att denna borgerliga offentlighet ligger till grund för att 

fastställa en offentlig mening eller en allmän opinion vilken i sin tur påverkat hur samhället 

och individer rent juridiskt och moraliskt ser på begreppen ”offentlig” och ”privat” 

(Habermas 1984:15). Under 1900-talet tar dock en moderniseringsprocess form som ska 

förändra den borgerliga offentligheten, där staten bland annat inför en omfattande 

socialpolitik och ett antal kontroll- och regleringsåtgärder. Gränserna mellan offentlig och 

privat blir mer uppluckrade genom att staten intervenerar på det som tidigare ansetts vara 

privat, något som Habermas (1984) benämner som förstatligandet av samhället. Samtidigt 

sker en rörelse i motsatt riktning, där det privata intervenerar i det offentliga och blir en del av 

det. Detta resulterar i att det inte finns ett faktiskt statsintresse utan att staten blivit en plats för 

privata viljor och intressen och att den borgerliga offentligheten som tidigare präglades av ett 

kritiskt resonerande och formandet av en allmän opinion i allt större utsträckning ersatts av en 

offentlighet som syftar till konsumtion (Habermas 1984:17–19). 

Lydia Wistisen vidgar i sin avhandling Gångtunneln: urbana erfarenheter i svensk 

ungdomslitteratur 1890-2010 (2017) diskussionen då hon menar att det offentliga i stor 

utsträckning villkoras av normer och formella regler kring dess användande. Om detta 

ifrågasätts, genom att en aktör använder rummet utifrån andra syften än det tilltänkta, uppstår 

ett spänningsförhållande kring det rummets användning. Wistisen (2017) presenterar det 

rumsteoretiska begreppet appropriering för att visa hur en aktör, genom att tillägna sig en 

plats, tillfälligt kan göra rummet till sitt. Genom att göra uppror mot de normer och regler som 

ramar in och upprätthåller rummet skapas ett motståndsrum, vilket är ett uttryck för 

dominansens motsats och som bidrar till att skapa en plattform för politiskt handlande och 

motstånd. Upproret kan drivas på av en känsla av nödvändighet, trots eller av en faktisk vilja 

till att uppnå förändring. En direkt konsekvens av att ett rum approprieras är enligt Wistisen 

(2017), som hänvisar till den anarkistiska tänkaren och författaren Hakim Bey (1991), att en 

temporärt autonom zon skapas, vilket innebär en fri enklav där olika former av motstånd 

tillåts existera. Samtidigt framhålls att denna zon endast är tillfällig och att rummet snabbt 

tenderar att domineras av kommersiella eller institutionaliserade värden och krafter (Wistisen 

2017:36).  

Utifrån tanken att de litterära verken som ligger till grund för analysen korresponderar med 

den samhälleliga kontext de verkar i, är det också intressant att lyfta fram Bermans (2012) 

tankar om begreppet modernitet och dess relation till modernism och modernisering i mer 

allmänna termer. Berman menar i Allt som är fast förflyktigas (andra upplagan svensk 
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översättning 2012) att moderniseringen präglas av en förändring och upplösning av tidigare 

fasta värden, vilket skapar en upplevelse av moderniteten som alltings flyktighet där inget är 

beständigt. Vidare framhålls att den modernism som växer fram under 1800- och 1900-talet 

karaktäriseras av stora samhälleliga förändringar och processer i form av urbanisering, teknisk 

utveckling och framväxten av sociala massrörelser. Det är också en tid där nationalstatens vikt 

betonas och där den globala världsmarknaden växer sig starkare (Berman 2012:25). Centralt i 

analysen är staden som arena och uttryck för modernismens idéströmningar och han 

framhåller hur framväxten av boulevarder i Paris under den senare hälften av 1800-talet 

tydligt ger uttryck för detta. Boulevarderna förändrar staden och det skapas nya sociala arenor 

och rum i form av butiker, kaféer och restauranger. Den förändrade stadsbilden skapar 

följaktligen nya sociala kontexter för stora mängder människor att mötas och staden blir nu 

allt mer tillgänglig för invånarna att ta del av. Detta innebär i sin tur att offentligheten, som 

tidigare främst varit en plats för de rika och bemedlade, nu blir en plats där alla oavsett 

klasstillhörighet ges tillträde. Vidare innebär detta att den tydliga uppdelningen mellan en 

privat och offentlig sfär som tidigare definierat offentligheten i allt större utsträckning löses 

upp och att staden blir ett rum som upplevs som både privat och offentligt på samma gång 

(Berman 2012:171–176).  Detta resonemang har följaktligen likheter med hur Habermas 

(1984) menar att den moderna offentligheten påverkas av (1) statens intervenerande i den 

privata sfären och (2) det privatas intervenering i den offentliga sfären.  

 

1.4 Metod och material 

Den metod som ligger till grund för analysen i uppsatsen utgörs av en tematisk studie där 

syftet är undersöka hur de litterära texterna tematiserar begreppen staden och det offentliga 

rummet och hur skillnaden i dessa beskrivningar kan förklaras och förstås utifrån den 

samhälleliga utveckling som präglar de aktuella åren (Franzén 1998; Fornäs 2004; Berman 

2012). Inledningsvis kommer de litterära verkens gemensamma ramverk, den sociala kontext i 

vilket de verkar i, att presenteras. Därefter kommer de enskilda verken att analyseras i 

kronologisk ordning för att på så vis kunna identifiera och följa om och hur den samhälleliga 

utvecklingen av staden och det offentliga rummet avspeglas i den litterära återgivningen. 

Uppsatsen kommer att ta avstamp i två olika teman som båda kretsar kring staden och det 

offentliga rummet. Det första temat kan beskrivas som konkret, då syftet är att undersöka hur 

den litterära beskrivningen av det fysiska rummet staden förändras och utvecklas under den 

aktuella tidsperioden och huruvida det går att förstå utifrån den samhälleliga utveckling 
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Franzén (1998), Fornäs (2004) och Berman (2012)  beskriver. Det andra temat som uppsatsen 

aktualiserar är mer abstrakt till sin karaktär och syftar till att undersöka om rätten till staden 

och det offentliga rummet ramas in av någon typ av konflikt eller kamp mellan olika värden 

och om även detta förändras i och med den rådande samhällsutvecklingen. Det blir således 

intressant att undersöka hur rätten till staden och det offentliga rummet också förändras under 

en tid som präglas av urbanisering, demokratisering och framväxten av en ny offentlighet. 

Givet uppsatsens begränsningar och den aktuella metoden bör resultaten inte tolkas som 

sökandet efter generella förklaringsmodeller eller uttömmande sanningar. Det bör snarare ses 

som en begränsad undersökning som, utifrån fyra arbetarlitterära texter, undersöker hur den 

litterära skildringen av staden och det offentliga rummet korrelerar med den faktiska 

samhällsutvecklingen under den aktuella tidsperioden. Uppsatsen kan följaktligen beskrivas 

som deduktiv då denna relation ses som en grundläggande utgångspunkt.  

Det aktuella källmaterialet består av svenska litterära texter från mellankrigstiden och 

utgörs av Martin Kochs roman Arbetare – en historia om hat (1912), Rudolf Värnlunds 

noveller ”I förstaden” (1921) och ”I återvändsgränden” (1925) samt Erik Asklunds roman 

Fanfar med fem trumpeter (1934). Utgångspunkten är att samtliga verk och dess författare 

kan tillskrivas den arbetarlitterära strömning som växer fram under början av 1900-talet. Det 

finns ingen entydig definition av arbetarlitteratur men förenklat innebär det litterära verk som 

rör sig mellan tre centrala perspektiv: de skildrar arbetare, de är skrivna av författare som 

själva har rötter i arbetarklassen och de är skrivna för arbetare. Samtidigt framhålls också att 

idéinnehåll och aspekter som motiv och miljö är centrala i definitionen av arbetarlitteratur 

(Furuland och Svedjedal 2006:23–24). Vidare är utgångspunkten, eftersom det finns 

beröringspunkter mellan verken, att det är möjligt att jämföra och kontrastera skildringarna av 

staden och det offentliga rummet i respektive verk. Slutligen är tanken att det finns en slags 

korrespondens mellan de litterära verken och modernismens framväxt, vilket innebär att 

uppsatsen kommer följa en kronologisk ordning där analysen tar avstamp i Kochs text för att 

sedan röra sig framåt genom Värnlunds och Asklunds texter, för att på så sätt se hur 

skildringen av staden och det offentliga rummet förändras. Dessutom kommer en artikel av 

Sten Selander och en artikel av Sigfrid Siwertz att användas, då de ger en intressant inblick i 

den dåtida debatten och synen på Stockholm som en urban storstad. Materialet kommer inte 

att analyseras i sin helhet, utan ett urval som är aktuella utifrån uppsatsens frågeställningar 

och teman kommer presenteras, diskuteras och analyseras. Inledningsvis kommer dock 

handlingen i respektive verk att presenteras.  
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Martin Kochs roman Arbetare – en historia om hat ges ut 1912 av Bonniers förlag. 

Majoriteten av Martin Kochs litterära produktion, vilket utgörs av 16 större och mindre verk, 

ges ut mellan åren 1911–1916 (Svenskt biografiskt lexikon, 2019). Koch beskrivs ofta som en 

pionjär inom svensk arbetarlitteratur och hans författarskap har ofta belysts ur en social och 

politisk synvinkel, medan hans berättartekniska och stilistiska förmågor fått mindre 

uppmärksamhet. Den aktuella romanen, som ges ut 1912, utgör de facto inte någon 

mellankrigslitteratur med tanke på utgivningsåret. Det framhålls också att det saknas fog för 

att helt beskriva Koch som en modernistisk författare, men samtidigt betonas den 

experimentella prosa där Koch tar avstånd från tidigare berättarideal och på ett djärvt sätt 

bryter litterära normer ändå innebär en förskjutning och förändring inom svensk litteratur 

(Hansson, Algulin, & Lindhagen 1988:32). Även Borg (2011:275–276, 300) lyfter det faktum 

att Koch använder flera modernistiska berättargrepp och att han är en av de första författarna 

som beskriver urbaniseringen och uppbrottet från landsbygden utifrån ett 

arbetarklassperspektiv, en tematik som sedan återfinns senare hos författare som Moberg, 

Martinson och Lo-Johansson. Det blir således, utifrån uppsatsens ansats, intressant att 

använda Kochs roman från 1912 då den kan ses som ett portalverk och som en inledning på 

den modernistiska litterära inriktning som växer sig stark under 1920- och 30-talet.   

Rudolf Värnlund ger totalt ut tjugosex skönlitterära verk i form av romaner, noveller och 

dramatik. Han skriver också ett flertal artiklar och teaterstycken under sin livstid (Furuland 

och Svedjedahl 2006:177) Den första av Värnlunds noveller, ”I förstaden” publicerades i 

Folkets dagblad Politiken 1 och 3 i oktober 1921, medan den andra novellen ”I 

återvändsgränden” publicerades i Socialdemokraten den 5 juli 1925 (Mattsson 1988). De 

aktuella novellerna som utgör material i uppsatsen kan därför placeras rätt tidigt i Värnlunds 

författarskap.  

Erik Asklund debuterade 1929 och publicerade ett stort antal skönlitterära verk. Den roman 

som ligger till grund för analys i uppsatsen, Fanfar med fem trumpeter publiceras av Bonniers 

förlag 1934 (Askander 2003). Asklund tillhörde författargruppen ”Fem unga” som 1929 

publicerade en antologi som i efterhand ansetts ha stort inflytande på svensk litteratur, då dess 

banbrytande och modernistiska prosa och lyrik banade väg för andra framträdande 

arbetarförfattare som exempelvis Lo-Johansson och Martinson (Furuland och Svedjedal 2006) 

Martin Kochs roman Arbetare – en historia om hat (1912) inleds med en återgivning av 

hur mängder med arbetare, med tunga kliv rör sig genom staden för att ta sig till arbetet. 

Skildringen kan närmast beskrivas som naturalistisk i sin stil, något som också poängteras av 

Furuland och Svedjedal (2006) och Borg (2011). Romanen skildrar sedan hur ett 



7 

 

bergsprängarlag bestående av arbetare som kommer i konflikt med byggherren Överstehn. 

Konflikten eskalerar och slutar i att arbetarna bryter ut i strejk. Karaktären Dalman, som ser 

arbete som en plikt, väljer att arbeta under strejken och blir således en strejkbrytare som 

isoleras och i slutet av romanen mördas av karaktären Blöt-Lasse, som till skillnad från 

Dalman, helst inte vill arbeta alls. Vidare skildras också karaktären Pelle Vesterberg, som 

genom sin agitation och sitt politiska engagemang slutligen svartlistas från arbete och tvingas 

emigrera till USA tillsammans med Anna. Det är ett relativt omfattande persongalleri som 

tecknas i romanen. 

Rudolf Värnlunds novell ”I förstaden” (1921) inleds med en beskrivning av förstadens 

huvudgata där det sjunger i telefontrådarna och smäller i öppna källargluggar. Protagonisten 

Evald Erikssons son leker nere i rännstenen på huvudgatan medan hans hustru lappar ett par 

arbetsbyxor som de inte vet när de ska komma till användningen igen, då Evald är arbetslös. 

Parets son kommer in och det uppstår en situation där hustrun tolkar det som att Evald 

medvetet slår sonen. De börjar bråka intensivt och det slutar med att hustrun tar barnet och 

lämnar lägenheten. Evald väntar men hustrun och sonen kommer inte tillbaka. Som en 

konsekvens av detta drabbas Evald av ursinne och det slutar med att han under natten slår 

sönder portar och rutor på förstadens huvudgata ända tills polisen griper honom. Novellen 

slutar med att hustrun gråtandes tillsammans med pojken sitter i parets lägenhet och väntar. 

Rudolf Värnlunds novell ”I återvändsgränden” (1925) inleds med en återgivning av staden, 

från de södra stadsdelarna med industrier och fabriker till de norra kvarterens hyreskaserner. 

Däremellan återfinns huvudgatan med lyxrestauranger, kontor och förbindelsen mellan norr 

och söder. Vidare beskrivs sedan återvändsgränden, där protagonisten Sigges mor bor. 

Handlingen kretsar kring Sigge, som flyttat ut från gränden och in till den riktiga staden. 

Sigge möter en dag sin barndomsvän Clary Holm och de inleder en romans. Sigge börjar dock 

tvivla på deras relation och ser ingen framtid tillsammans. En kväll besöker dock Sigge 

återvändsgränden och får då reda på att Clary har försörjt hans fattiga och sjuka mor. 

Novellen avslutas med att Sigge får reda på att han ska bli pappa, vilket får honom att se 

relationen med Clary i ett nytt ljus.  

  Erik Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934) skildrar ett antal unga och fattiga 

musiker i Stockholm. Romanen återger hur protagonisterna inledningsvis spelar, eller bassar 

illegalt på gator och gårdar för att få ihop lite pengar. Med tiden får de spelningar på olika 

etablissemang runtom i Stockholm och de börjar så småningom spela på klubben Siam under 

namnet Kejsarkvartetten (senare Melody Boys). Musikerna drömmer om att komponera och 

uppföra en jazzopera.  
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1.5 Tidigare forskning 

Anna Williams har i Tillträde till den nya tiden – fem berättelser om när Sverige blev modernt 

(2002) undersökt hur moderniteten och den omvälvande samhällsutvecklingen under 1930-

talet kommer till uttryck i Agnes von Krusenstjernas, Ivar Lo-Johanssons, Moa Martinsons 

och Vilhelm Mobergs författarskap under den aktuella tidsperioden. Williams (2002:13) har 

bland annat undersökt romanernas gestaltning av förhållandet mellan stad och land och kan 

visa att detta förhållande är framträdande i samtliga analyserade verk, och att detta just kan 

ses som ett uttryck för industrialiseringens och urbaniseringens effekter på samhället under 

1930-talet. Slutligen menar Williams (2002:247) att verken också förenas av en viss 

ambivalens och skepticism kring moderniteten och dess konsekvenser, då den omvälvande 

samhällsförändringen innebär att gamla normer och värderingar faller bort.  

Mikael Askander har i Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst 

(2003) undersökt hur samtiden och moderniteten tar sig uttryck i Asklunds litterära berättande 

genom att analysera verken Kvinnan är stor (1931), Lilla land (1933) och Fanfar med fem 

trumpeter (1934). Askander (2003) menar att Asklunds framställning i stor utsträckning 

präglas av en relation mellan den litterära texten och andra medieformer, s.k. intermedialitet. I 

romanen Fanfar med fem trumpeter (1934) återfinns denna intermedialitet bland annat i hur 

staden beskrivs genom musik. Det finns återkommande skildringar där protagonisterna tar del 

av staden genom musiken: de hör grammofonskivor spela eller visslar själva när de rör sig 

genom staden. Vidare menar Askander (2003:165) att det vardagsliv som skildras i romanen 

ramas in av ökad kommersialisering och en framväxande varumarknad, vilket även det tolkas 

som ett uttryck för moderniteten och den urbana stadens framväxt. Stadens rum och det 

offentliga blir allt mer en marknad fylld av reklam som är svår att värja sig mot. 

Alexandra Borg har i sin avhandling Vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897–

1916 (2011) på ett uttömmande sätt undersökt hur stadens urbana platser, t.ex. gator, torg och 

kaféer gestaltas i svenska författarskap under perioden 1897–1916. Borg (2011) framhåller i 

inledningen att svenska författare redan under 1900-talets början strävade efter att beskriva 

Stockholm som den moderna och urbana stad den höll på att förvandlas till. Borg (2011) kan 

visa att staden ofta gestaltas som en vandring och kan liknas vid en text, något som man kan 

bläddra sig igenom. Hon pekar på att den fascination för Stockholm som utvecklas inom 

litteraturen hänger samman med de stora förändringar staden genomgick kring sekelskiftet. 

Stockholm moderniseras både som stad och som litterärt motiv och stadens offentliga rum blir 

centralt i den litterära skildringen. I avhandlingen riktar hon också fokus mot just Martin 
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Kochs stadsskildringar och menar att dessa är centrala i hans författarskap. Kochs stad är dock 

en plats som närmast har förstörts av moderniteten och det är en plats som präglas av politiska 

motsättningar och underordning. Staden beskrivs ofta i vaga termer där både människor och 

hus är gråa och oformliga. Borg (2011) menar också att Koch förebådar många av 

modernismens litterära verkningsmedel och lyfter bland annat fram hans filmiska 

berättarstruktur och den simultanitet som kommer till uttryck i prosan. Alexandra Borgs 

(2011) analys sträcker sig från 1897 fram till 1916 och det finns följaktligen både en 

innehållsmässig (analysen av Koch) och tidsmässig överlappning mellan hennes avhandling 

och den här uppsatsen. Det är mot bakgrund av detta både intressant och relevant att ta vid där 

Borgs (2011) avhandling avslutas och att i den här uppsatsen rikta fokus mot hur staden 

beskrivs i svensk litteratur mellan åren 1912 och 1934. 

2.  Analys 

2.1 Modernitetens genombrott under 1920- och 1930-talet 

Då en av uppsatsens utgångspunkter är att det finns en relation och en korrespondens mellan 

verken och den sociala och kulturella kontext de verkar i krävs inledningsvis en bakgrund 

kring den samhälleliga utveckling som tar form under mellankrigstiden och vilka effekter det 

har på staden och det offentliga rummet. Johan Fornäs har i sin avhandling Moderna 

människor - Folkhemmet och jazzen (2004) undersökt modernitet och identitetsskapande 

under mellankrigstiden genom att ta avstamp i jazzens funktion. Tjugotalet är en tid av 

teknisk utveckling där uppfinningar som bilen, flyget och olika former av medier som radio, 

grammofonskivor och filmer slår igenom på bred front. Medialiseringen av samhället innebär 

också att nya populärkulturella influenser, främst från USA, sprids. 1920- och 1930-talet 

präglas också av en ökad demokratisering, inte minst i och med införandet av allmän rösträtt, 

och ett starkt folkligt stöd för socialdemokraterna. Flertalet lagändringar och reformer som låg 

i linje med det folkhemsideal som Per Albin Hansson formulerade 1928 genomfördes. Den 

svenska arbetarrörelsen och fackliga organisationer växer sig också starkare (Franzén 

1998:23) Det pågår också stora demografiska förändringar i Sverige och allt fler människor 

lämnar landsbygden för ett liv i städerna. Mellan 1930–1940 ökar städernas befolkning med 

drygt 385 000 och Sverige går följaktligen från ett bondesamhälle till ett mer modernt och 
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urbant samhälle under den här tiden (Franzén 1998:19). Att inflyttningen till städerna ökar så 

markant under 1900-talets första decennier får också till följd att staden och stadsskildringar 

blir allt vanligare inom litteraturen under 1900-talets första hälft (Borg 2011:140–141). 

 

2.2 Den urbana stadens offentlighet 

Den moderniseringsprocess som kännetecknas av ökad demokratisering och urbanisering 

bidrar också till en förändrad offentlighet. Den urbana staden där människor interagerar och 

aktivt tar del av staden genom att besöka exempelvis kaféer och restauranger växer fram. I 

Stockholm öppnas restauranger och klubbar där musiken är rummets främsta funktion. Den 

nya offentlighetens rum har flera samverkande funktioner att ta i beaktande. Rummen har en 

rent fysisk funktion då de utgör en plats dit människor går för att träffas och umgås. Samtidigt 

är tillträdet till dessa rum förknippade med normer och regler som besökarna måste förhålla 

sig till. Det går alltså att tala om att två olika former av offentlighet växer fram under 

mellankrigstiden: 1) den offentlighet som utgörs av stadens gator och torg och som alla har 

tillträde till och 2) den offentlighet som ramas in av andra normer och regler, exempelvis 

restauranger och klubbar där det är klädkod och inträdesavgift (Fornäs 2004:31–35). Värt att 

betona är att stadens gator och torg också präglas av normativa föreställningar kring deras 

användande, men de är dock inte lika explicita. Den beskrivning Fornäs (2004) framhåller har 

således stora likheter med Wistisen (2017) resonemang om hur offentligheten villkoras av 

olika normer och värderingar.  

2.2 Det kulturella etablissemangets syn på den nya offentligheten 

Hur kommer då den nya offentlighet som exempelvis Franzén (1998), Fornäs (2004) och 

Berman (2012) diskuterar till uttryck under 1930-talet? Sigfrid Siwertz som kan beskrivas 

som en uppburen man med inflytande i den kulturella debatten under 1930-talet publicerar 

den 2 januari 1932 artikeln ”Stockholm av i dag” i Konsumentbladet. Siwertz publicerade 

själv både prosa, lyrik och dramatik och han var också ledamot i Svenska Akademien 

(Svenskt biografiskt lexikon, 2019). I artikeln beskriver Siwertz hur Stockholm har förändrats 

och menar att något genuint och enhetligt “stockholmskt” har gått förlorat. I ett stycke 

återfinns bland annat följande citat:  

 

Men en stad är ju inte bara gator och hus. Den är framför allt människor, människor med en viss 

samhörighet, ett slags gåtfullt mellanting mellan massa och organism. Dock är jag rädd att vårt Stockholm 
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av i dag har mer av massa än av organism. Och detta är den verkligt betänkliga baksidan av den alltför 

snabba tillväxten. Med sin ringa nativitet har staden på senare tiden inte förnyats och växt inifrån utan mest 

genom inflyttning. (Siwertz 1932) 

 

Siwertz menar vidare att en storstad också kräver en viss stil, men att de massor som nu rör 

sig i staden inte uppfyller dessa krav. Detta visar sig bland annat när Siwertz beskriver en 

lördagskväll i Stockholm: ”Ta en titt på söderamrisarna, där de en lördagsafton hänga utanför 

Götgatsbackens biografer! Byggd kavaj förstås, smala höfter, vidbyxor med revärer” (Siwertz 

1932)  

I likhet med Siwertz kan även Sten Selander beskrivas som en maktfaktor och som en 

central gestalt i den kulturella debatten under 1930-talet. Selander arbetade bland annat som 

litteraturkritiker och som litterär rådgivare på Bonniers förlag. I artikeln ”Den försvunne 

flanören” som publiceras i Dagens Nyheter 31/3 1932 driver Selander en tes om att flanören 

är död, både i staden och i litteraturen. I inledningen återfinns följande citat:  

 

På en Stockholmsgata för tjugufem, trettio år sedan saknades många inslag i den nutida gatubilden: bilar, 

bussar, elektriska spårvagnar, ljusreklamer och andra moderna påfund. Men framför allt saknades 

människomassorna, de brådskande, trängande, knuffande, kompakta människomassorna av i idag. 

(Selander, 1932).’ 

 

Selander beskriver vidare hur stadsbilden förändrats genom att bilar och transporter, vars enda 

syfte är att tillfredsställa masskonsumtionen har tagit över stadens gator. Selander menar 

också att staden för tjugofem år sedan tillhörde den enskilde och privilegierade flanören som 

lätt och ledigt kunde röra sig genom staden. I ett stycke beskriver exempelvis Selander hur 

staden och rummen närmast var en förlängning av flanörens hem, där han kände sig lika 

hemma på båda platserna. Selander menar dock att flanören nu har dött ut, vilket även 

avspeglas i litteraturen där han menar att litterära beskrivningar av Stockholm:” i stället blivit 

en opersonlig symbol för nutidens totalistiska masscivilisation, ett människomyllrande, 

ljusblixtrande, vrålande storstadsvidunder, som lika väl kunde heta Detroit eller Melbourne.” 

(Selander 1932)  

Både Siwertz och Selanders texter belyser på ett intressant sätt hur moderniseringen och 

urbaniseringen påverkar staden och det offentliga rummet. I båda texterna går det att urskilja 

ett resonemang om att det gamla, där flanören eller den ”riktiga stockholmaren” vant kunde 

röra sig i det offentliga, har ersatts av en anonym massa som rör sig genom staden. Den 

skeptiska hållning som Siwertz och Selander ger uttryck för menar Williams (2002) även 
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återfinns hos hos andra modernistiska författare vid den här tiden. En förklaring till detta är att 

den snabba samhälleliga omvandlingen inneburit att gamla värderingar och normer fallit bort. 

Båda texterna uttrycker konservativa värden och det finns en nostalgisk längtan tillbaka som 

rör sig som en röd tråd genom texterna. I Selanders text ges också uttryck för en skepticism 

kring den tekniska utvecklingen som präglar 1930-talet. Selanders hänvisning till att 

transporternas enda syfte är att tillfredsställa konsumtionen har likheter med hur Habermas 

(1984) menar att offentligheten förändrats. Från att ha varit en arena för kritiskt resonerande 

har offentligheten, genom uppluckrandet av den privata och offentliga sfären, i allt större 

utsträckning ersatts av ett konsumerande. Det offentliga rum Siwertz beskriver, där 

söderamrisarna står och hänger utanför Götgatsbackens biografer, kan sägas ha likheter med 

det Berman (2012) och Fornäs (2004) menar ramar in den urbana staden. Staden har gått från 

att tillhöra den enskilde privilegierade flanören till att bli en plats där de stora massorna också 

ges tillfälle att interagera och delta i det offentliga. Sociala arenor i form av kaféer, klubbar, 

biografer och restauranger växer fram, vilket öppnar upp staden och det offentliga rummet på 

ett nytt sätt. Det går också att förstå texterna utifrån Wistisens (2017) resonemang om att 

offentligheten ramas in av olika normer och värderingar. Både Siwertz och Selander ger 

uttryck för en viss uppfattning, nämligen att staden tidigare använts på ett mer äkta och 

genuint sätt, och att den nya offentligheten ramas in av andra värden. Staden som tidigare 

tillhört flanören är nu istället invaderat av människomassorna.  

2.3 Staden och det offentliga rummet i svensk prosa från 

mellankrigstiden 

I Martin Kochs roman Arbetare - en historia om hat (1912) beskrivs staden som en plats för 

politiska konflikter som blottar kapitalismens följder och arbetarnas utsatta situation. Det är 

en kritisk skildring om en uppdelad stad målad i dystra toner (Borg 2011:280–282). Romanen 

inleds med att Koch beskriver hur en anonym massa av arbetare rör sig genom staden: 

 

[…] men nya skaror komma, nya hopar ila förbi, nya böljor i den glidande, svarta människoströmmen 

från utkanterna, där det är billigt att bo, genom hela den riktiga staden, där gatorna äro breda och rena och 

lukta gott av alla butiker vid sidorna, som ännu äro stängda. De äro gjorda för helt andra människor, allt 

är där förnämt och stort. Arbetarströmmen ilar förbi med sina fattiga främlingar, som föras bort till andra 

utkanter, där fabrikernas fästningar och fängelser vänta med nyeldade ångpannor och nysmorda maskiner 

att krama kraften ur de levande. (Koch 1912:13)  
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Koch beskriver hur arbetarna rör sig från stadens ena utkant, genom det han benämner som 

den riktiga staden, ut till andra utkanter. Det är tydligt att den riktiga staden inte är för dem, 

utan att de endast tillåts passera på väg till arbetet. Att Koch återkommande använder 

begreppet Utkanten är intressant i sig, då det förstärker dikotomin mellan stadens olika delar. 

Den riktiga staden är ren och fin medan Utkanten, som utgör stadens perifera del är smutsig 

och nedgången. Denna perifera position verkar på både ett socialt och rumsligt plan i 

romanen. Allt i Utkanten beskrivs som grått och diffust och det finns inget som utmärker 

platsen i form av ett centrum eller ett torg. Även människorna som befinner sig där beskrivs 

utifrån dessa termer. Utkanten är nästan en anonym plats och Kochs stad blir därför en plats 

som finns överallt i alla städer där det finns arbetare. Detta faktum förstärks av att Koch aldrig 

benämner staden med namn. De enda namnen som återkommer är just Utkanten och 

Arbetaregatan (Borg 2011:279).  

I en scen har den agiterade och politiske protagonisten Pelle Vesterberg fått nog och 

planerar att åka in till staden och ta ut sin hämnd på de människor som bor där: ”Nu gick han 

och föreställde sig de trakter av staden där det skulle ske […] hämnden var inte bara hans 

egen, den var även alla deras, som bodde här (Koch 1912:115). I samband med att Pelle är på 

väg möter han en man som stannar honom på gatan och som efter att ha fått reda på Pelles 

intentioner både intellektuellt och fysiskt hindrar Pelle från att genomföra dådet. Vid ett 

tillfälle yttrar mannen följande:  

 

Antag, att du kommit ner till Strandvägen – vem skulle du träffa? Alla de människor du vill åt ligga i 

hängmattor just nu och dricka grogg och pilsner flera mil härifrån. De har ingen aning om att något sådant 

som du existerar. (Koch 192:124)  

 

Scenen illustrerar väl den uppdelning som gör sig gällande i Kochs roman. När Pelle planerar 

sin hämnd tänker han att den ska ske i de delar av staden där de andra bor, de som inte 

befinner sig i Utkanten. Det är också för alla dem i Utkanten som han ska ta ut sin hämnd. Att 

mannen konstaterar att ”de har ingen aning om att något som du existerar” ger också det 

tydligt uttryck för den delade staden. De människor som bor på Strandvägen vet inte ens om 

att Pelle och de andra arbetarna existerar där ute i Utkanten av staden. De befinner sig 

dessutom inte ens på plats på Strandvägen för tillfället då de har tagit semester – något 

arbetarna i Utkanten inte har möjlighet till. Kochs användning av dessa binära motsatspar 

framhålls även av Borg (2011:282) som karaktäristiska för romanen.   
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Vidare finns beskrivningar av ett offentligt rum bortom gatan och staden i Arbetare – en 

historia om hat (1912). I en scen befinner sig protagonisten Blöt-Lasse på kafé Sugfläsket, ett 

etablissemang som beskrivs på följande sätt: ”Kaféet bestod av två rum, båda lika snuskiga, 

men det inre var finare, där funnos mjuka sittplatser istället för de tunna bryggerimöblerna i 

det yttre, större rummet” (Koch 1912:170). Vidare beskrivs kafé Sugfläsket som en 

tummelplats för stadens alla människor. De fattiga människorna från Utkanten har sin plats i 

det yttre rummet: 

 

 I det stora ytterrummet har den lägre pöbeln sin plats. Det är som oupphörliga svallvågor från gatan in 

genom dörren, människor sjunka ner vid borden, dricka, skrika och skräna, sugas ut igen av svall och 

ström och föras bort i den böljande människofloden där ute (Koch 1912:177). 

  

Det inre och finare rummet huserar stadens societet. Även detta offentliga rum är således, i 

likhet med staden i stort, tydligt uppdelat utifrån klasstillhörighet. Samtidigt går det att 

argumentera för att kafé Sugfläsket är ett offentligt rum som avviker från normen då det utgör 

ett offentligt rum där människor från alla samhällsklasser befinner sig samtidigt, om än i olika 

rum.  

I Värnlund båda noveller ”I förstaden” som publiceras 1921 och ”I återvändsgränden” som 

publiceras 1925 återfinns beskrivningen av en uppdelad stad. ”I förstaden” inleds med på 

följande sätt: 

 

Förstaden vaknar tidigt om vardagsmorgnarna. Redan klockan halv sex bullrar den första spårvagnen 

fram på skenorna från stallarna knappt en kilometer bort, de tidigaste arbetarna liksom springer direkt ur 

portgångarna in i vagnen. Pling! Pling! Det första tågsättet kör in till staden med sin levande last. 

(Värnlund 1921)  

 

Även novellen ”I återvändsgränden” (1925) använder samma tematik men är mer målande i 

sin beskrivning av den uppdelade staden: 

  

Utanför grändmynningen brusar och kokar, från tidigaste gryning till senaste skymning, hela det mäktiga 

storstadslivet. Här vid huvudgatan ligger järnvägsstationen, stadens största lyxrestauranger och största 

varuhus, affärskontor vid affärskontor, och här är också förbindelsen mellan de södra stadsdelarna med 

deras industri- och fabrikskvarter, och de norra, där hyreskasernerna bildar en riktig myrstack; här är 

pulsådern, i vilken blodet rinner tjockt och rytmiskt och härifrån förgrenar sig gatorna, likt mindre ådror 

och kanaler, ut till och över hela stadskroppen. Men här ligger också återvändsgränden, som ett rudiment i 
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ådersystemet, en gata som icke leder någonstans och som icke har någon uppgift, till gagn för den stora 

helheten, att fylla… (Värnlund 1925)  

 

Att staden liknas vid en kropp är intressant då det är en stilfigur som skapar associationer till 

att staden är något levande som andas och förändras. Värnlunds beskrivning har likheter med 

Bermans (2012) resonemang om staden som en arena för modernitetens uttryck. I avsnittet 

om de parisiska boulevarderna framhålls att tanken med de nya vägarna var att de skulle 

fungera ”som artärer genom stadens cirkulationssystem” (Berman 2012:171). Beskrivningen 

av staden som rytmisk och levande kan tolkas som ett uttryck för den förgänglighet och 

flyktighet som definierar moderniteten. Uppdelningen finns kvar, där den riktiga staden delar 

av stadens norra och södra områden. Vidare förstärks bilden av en uppdelning när 

återvändsgränden beskrivs som en plats som inte leder någonstans. De norra och södra 

delarna av staden fyller fortfarande en funktion medan återvändsgränden snarast tar formen av 

en rest och som en del av statskroppen dit blodet inte rinner. Beskrivningen av 

återvändsgränden fortsätter: 

 

Fast den enligt stadsplanen är placerad mitt i centrum hör den ändå icke dit, utan är någonting för sig, ett 

samhälle mitt i det stora samhället, en stilla vrå bortom allt det jäktande och hetsande livet (Värnlund 

1925) 

 

Återvändsgränden ses som en plats som inte fyller någon funktion och som egentligen inte 

tillhör staden. Trots detta, eller på grund av detta, är återvändsgränden en plats som har sina 

egna normer och regler. Återvändsgränden går att förstå som en fri enklav som inte behöver 

leva upp till de föreställningar som gäller för den övriga stadens offentlighet (Wistisen 

2017:36). Det är samtidigt inte en enklav som skapats av en direkt appropriering, där de som 

bor eller vistas där aktivt gjort uppror mot rummets regler, utan det är snarast ett rum som på 

grund av sin meningslöshet inte blir intressant för kommersiella eller institutionella krafter att 

dominera.  

Det går att identifiera en intressant förskjutning av stadens funktion för de människor som 

rör sig i den. Värnlunds novell ”I återvändsgränden” (1925) inleds, i likhet med Kochs text 

från 1912, med beskrivningen av en tydligt uppdelad stad. Samtidigt har staden blivit en plats 

för möjligheter och självförverkligande. I en passage i novellen skrivs följande: 

 

När han, för ett år sedan ungefär, vaknade upp ur ynglingatidens svårmodiga, halvt konturlösa och 

svävande drömmar och riktigt intensivt kände sin personlighet växa och mogna, blev moderns enkelrum 
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för trångt för honom, närvaron av den gamla, av barndomsminnena och de alltför väl kända 

omgivningarna och ansiktena tryckande och hämmande för hans ande, varför han bröt sig ur ramen och 

började leva självständigt. Han drömde icke om något stort liv utanför sig själv, ville endast ha frihet att 

välja sitt umgänge och sina motiv där han hade lust, ville gå och komma, arbeta och lata sig efter sina inre 

behov, utan att behöva ta hänsyn till andras tider och önskningar; därför hyrde han med en likasinnad 

konstnärskamrat en vindsateljé i den norra, stora, ljusa stadsdelen och började snabbt marschera mot sin 

framtid…(Värnlund 1925) 

 

I återvändsgränden finns inte längre någon plats för Sigge att växa. Det gör det däremot i ”den 

norra, stora, ljusa stadsdelen”, vilket får Sigge att söka sig bort från återvändsgränden och ut i 

staden. Staden har blivit mer tillgänglig och Sigge kan använda sig av den för att förverkligas 

som människa och konstnär. Att staden finns tillgänglig för att ta del av förstärks också av att 

Sigge och Clary obehindrat rör sig i den: ”De driver ut i staden, går och svärmar i parkerna, 

sitter på friluftskonditorierna eller åker ut i omgivningarna, för att ostörda kunna gå så nära 

varandra som möjligt” (Värnlund 1925:300). Samtidigt är det tydligt att Sigge, när han rör sig 

genom staden, gör det i förhållande till den återvändsgränd han kommer ifrån: 

 

Någon gång när Sigge, på väg till ett avtalat möte eller dylikt, rusar förbi ute i huvudgatans vimmel av 

brådskande människor, kan han komma att tänka på sin mor, stannar ett ögonblick vid mynningen av 

återvändsgränden och stirrar in i dess skumma trånga djup, men endast för att sekunden efteråt le åt sig 

själv och rusa iväg igen. (Värnlund 1925) 

 

Sigge rör sig i och tar del av staden ute i huvudgatans vimmel, men han blir stundtals påmind 

om återvändsgränden och sin bakgrund. Lite senare i novellen, när Sigge går in i 

återvändsgränden, är det tydligt att den representerar en plats där han inte kan växa eller 

utvecklas: 

 

Senare, medan kvällstrafiken brusar som värst i huvudgatan, går Sigge sakta mot återvändsgränden. I 

grändens mynning möts han av en pust av dunkel och kyla. Han blir beklämd och trött redan av att se in i 

denna smala gränd, i vilken man prompt måste vända för att kunna komma ur den, och han blir ännu mera 

tungsint, då han gått några steg inåt och känner tystnaden och stillheten omkring sig, medan trafiklarmet 

ute på huvudgatan börjar verka avlägset och dovt, så att han får en förnimmelse av att lämna själva livet 

bakom sig… (Värnlund 1925) 

 

Det går att argumentera för att det i Värnlunds novell från 1925 går att identifiera en 

förändring i vilken funktion staden fyller för de människor som befinner sig i den. Staden i 
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Kochs roman är snarast en smutsig plats fylld av anonyma massor av arbetare som inte har 

något egentligt tillträde till staden. I Värnlunds novell har staden blivit ljusare och mindre 

anonym. Sigge kan i större utsträckning använda sig av staden för att bli ett subjekt, även om 

det inte är utan koppling till den återvändsgränd han kommer ifrån.  

I Asklunds Fanfar med fem trumpeter (1934) har staden och det offentliga rummet 

genomgått en förändring rent fysiskt: ”På Långholmen såg det ut som man skulle bygga en ny 

stad eller beredde sig till uppror” (Asklund 1934:26). Vidare har staden och offentligheten 

också förändrats för människorna i den. Tidigt i romanen beskrivs hur protagonisterna delar 

upp staden mellan sig när de ska ut och tigga: ”Tjabo valde Kungsholmen, Loffe och Jånne 

fortsatte till Slussen. De bestämde att de skulle träffas som vanligt hemma hos Jånne på 

Söder” (Asklund 1934:11). Trots att de är fattiga och behöver tigga rör de sig vant genom 

staden och det är tydligt att de har tillträde till staden som helhet, och inte endast är förpassade 

till stadens förstäder och utkanter där de fattiga i främst Koch och Värnlunds texter är 

placerade. Karaktärerna rör sig mellan förstaden, innerstaden och olika etablissemang som 

jazzklubbar och badhus. Denna lätthet i vilket karaktärerna fritt rör sig i staden är 

återkommande i romanen.  

I likhet med Kochs beskrivning av kafé Sugfläsket, innehåller också Fanfar med fem 

trumpeter (1934) beskrivningar av offentliga etablissemang. Till skillnad från Kochs 

gestaltning, där det finns en tydlig uppdelning baserad på klass, är de offentliga lokalerna i 

Asklunds roman ett rum för alla, oavsett klasstillhörighet. I en scen befinner sig några av 

karaktärerna på en jazzklubb. Scenen inleds med att Jånne med hoptiggda pengar betalar 

inträde för alla i sällskapet. En stund senare blickar Jånne ut över klubben och funderar över 

kvällens publik:  

 

den var en smula blandad ikväll, som alla lördagskvällar, då all ungdom, från under-, över- och 

mellanklass, och de som knappast tillhörde någon klass alls, trängde in sig vid borden och tog sina platser 

i besittning, sina flickor i skärskådande. (Asklund 1934:19) 

 

Här finns likheter med Wistisens (2017) resonemang om att offentligheten styrs av regler och 

normer. För att få ta del av rummet måste man följa dessa, vilket i det här fallet innebär att 

betala inträde. Det är också ett rum som, utifrån Habermas (1984) resonemang, har ett 

kommersiellt syfte i att människorna betalar för att lyssna på musik och dansa. Däremot är det 

ett rum för alla förutsatt att inträdet är betalt, och det spelar ingen roll vilken klass de tillhör.   
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Sammanfattningsvis finns det likheter mellan texterna, framförallt mellan Kochs roman 

Arbetare – en historia om hat och Värnlunds två noveller ”I förstaden” och ”I 

återvändsgränden” i att staden beskrivs som uppdelad. Denna uppdelning är starkast i Kochs 

roman, där den anonyma massan av arbetare inte har någon rätt till staden. I Värnlunds 

noveller återfinns beskrivningen av staden som uppdelad. Inledningen till ”I förstaden” 

beskrivs hur dagens första last med arbetare åker iväg med spårvagnen. I novellen ”I 

återvändsgränden” som publiceras fyra år senare, 1925, går det dock att identifiera en 

förändring i beskrivningen av staden. Protagonisten Sigge kan ta sig bort från 

återvändsgränden och ut i den riktiga staden och det är också genom att ta del av staden som 

han kan förverkligas som individ.  I Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934) är det 

tydligt att staden och det offentliga har förändrats. Protagonisterna som är arbetslösa och 

tigger för att få pengar har ändå tillträde till staden som helhet. En förklaring till den 

förändring som rör sig från Kochs roman, via Värnlunds noveller och till sist Asklunds roman 

är att litteraturen avspeglar den samhälleliga förändring som Sverige genomgår under den 

aktuella tidsperioden. Den moderna och urbana staden växer fram och samhället 

demokratiseras, vilket leder till att den litterära stadsskildringen också förändras i takt med 

detta. 

2.4 Kampen om det offentliga rummet 

Tidigt i Kochs roman Arbetare – en historia om hat (1912) finns en scen beskriven där några 

ungsocialister spikar upp ett plakat med följande budskap: ”Bort med Jesus-kulten! Ner med 

den förbannade kärleksreligionen! Endast det organiserade hatet kan hjälpa arbetarna!” (Koch 

1912:5). De unga pojkarnas handling skulle kunna förstås utifrån Wistisen (2017) resonemang 

om appropriering av det offentliga rummet. Genom att klistra upp slagord i det offentliga 

rummet har det använts utifrån andra syften än de avsedda. Gatan är egentligen avsedd för en 

kollektiv transport av arbetare på väg till och från arbetet, men genom att klistra upp slagord 

har rummet tillfälligt approprierats och det har skapats en temporärt autonom zon i vilket ett 

politiskt budskap manifesteras. I utdraget nedan gestaltas hur slagorden tas emot av den 

kollektiva ström av arbetare som rör sig genom staden på väg till arbetet. Att Koch använder 

anaforen ”där äro de” i stycket förstärker känslan av att det är en kollektiv massa som rör sig 

framåt: 

 

De se uppropets röda ord, och där äro ögon, som lysa upp en kort sekund med något, som liknar glädje. 

Där äro ansikten, som stirra tomma mot detta, likgiltiga, utan att visa något medvetande om 
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sammanhanget mellan kärleksreligionen och livet sådant det är. Där äro de, som rynka ögonbrynen av 

smärta, som de hade fått en spark, ett knytnävsslag ända in i själen. Där äro de, som se med bittra ögon, 

hur andra säga och ropa högt, vad de knappast vågat viska i sina hemligaste tankar. Där äro de, vilka med 

runda ögon och öppnade munnar stirra av respekt – respekt för de förfärligt djärva pojkarna, som vågat 

trycka och klistra upp sådant, men även respekt för de svarta prästerna från barndomen, som ännu förmå 

pressa fram hjältedåd ur unga hjärtan; all deras respekt flyter ihop i en enda virrig föreställning om att 

ordet förbannad är ett farligt ord och ett bra ord. Där äro de, som går förbi med en hastig blick och en 

hastig nick: gillas! Där äro de, som stanna ett ögonblick på avstånd och tycka att rött är vackert. Där äro 

även de, som stått bakom den här kraftansträngningen, de njuta av att man äntligen lyckats åstadkomma 

någonting, som måste drabba det förbannade samhället som ett dråpslag, nu ska allt brackorna bli arga 

igen. Men brackorna sova. De ana inte, att de borde bli arga, det är så mycket sådant här, som de aldrig 

får veta. Men anarkistpojkarna ha ju lika roligt i alla fall. (Koch 1912) 

 

Scenen illustrerar kraftfullt hur ungsocialisternas tilltag i det offentliga rummet påverkar de 

människor som rör sig i det. En del ser på det med beundran, andra med likgiltighet och några 

med respekt. Avslutningen på stycket är också intressant, då det ytterligare förstärker känslan 

av den uppdelade staden som ständigt återkommande motiv i romanen. De unga pojkarnas 

syfte har varit att åstadkomma något som drabbar ”det förbannade samhället” och på så sätt 

också ska uppröra borgarna. Sanningen är dock att borgarna inte kommer ta del av budskapet, 

då de sover och befinner sig på en annan plats i staden. Berättaren konstaterar också det rakt 

ut, att det är mycket sådant här, ”som de aldrig får veta”. Samtidigt fastslås också att pojkarna 

trots detta har haft kul, vilket går att förstå utifrån Wistisen (2017) resonemang om att en 

appropriering av ett rum kan föranledas av en faktiskt vilja till förändring men också utav 

trots. 

 I Värnlunds novell ”I förstaden” (1921) återfinns ett antal  scener som är intressanta att 

lyfta fram och utifrån Wistisens (2017) resonemang om det offentliga rummets normativa 

inramning. Tidigt i novellen beskrivs en scen där en polisman står och pratar med en 

spårvagnsförare, trots att det är förbjudet i reglementet”. Polismannen beskrivs sedan på 

följande sätt: 

  

Bred och trygg stegar han ut till mitten av gatan, går ett steg nedåt och kisar mot solen, flanerar sedan 

långsamt oppåt och mönstrar husväggarna, de öppna källargluggarna, skyltarna som han sett hundratals 

gånger förut och är trött på, och först och sist på sig egen skugga, som han inte är trött på. Han ser ut som 

ägde han hela staden (Värnlund 1921) 
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Senare i novellen, dagen efter att Evald i raseri slagit sönder förstadens gata återkommer 

beskrivningen av polismannen: 

 

Självförnöjd, säker och viktig, som han ägde hela förstaden och mer till, går han med händerna på ryggen, 

tillsammans med en kollega och språkar; renhållningskarlen försöker förgäves få igång ett inledande 

samtal. Men han vet mycket ändå, han får nöja sig med det och bereda sig på att lägga ut fakta så 

noggrant som möjligt. Och det gör han, i fantasin lägger han redan till. (Värnlund 1921) 

 

Båda scenerna illustrerar att offentligheten är villkorad. Polismannen är en förlängning av 

statens intresse och han är den som ytterst ser till att det offentliga rummets lagar och regler 

upprätthålls. Polismannen rör sig genom förstaden som om han äger den, vilket han också kan 

sägas göra, i och med att han har en direkt makt att diktera villkoren. Han har dessutom så 

mycket makt att han själv kan bryta mot reglerna genom att tala med spårvagnsföraren trots 

att det är mot reglementet utan att det får konsekvenser. Samtidigt är scenen där Evald, efter 

att ha blivit lämnad av hustrun och sonen, blir ursinnig och väljer att ta ut sin ilska på 

förstadens huvudgata intressant att diskutera utifrån Wistisen (2017) resonemang om den 

dominerade offentligheten. Trots att polismannen tydligt är den som dikterar villkoren i 

förstaden kan han inte hindra att Evald går bärsärk och slår sönder allting i sin väg och det 

faktum att Evald gör detta kan förstås som en aggressiv och våldsam form appropriering av 

det offentliga rummet. Något han sedan också straffas för genom att polisen griper honom. 

Värt att belysa i sammanhanget är att det tidigt i novellen beskrivs hur en renhållningskarl: 

”sopar grus och spårvagnskvitton till högar” (Värnlund 1921). Dagen efter att Evald har slagit 

sönder gatan i vredesmod återkommer ’ beskrivningen av hur renhållningskarlen sopar och 

städar ute på gatan igen. Scenen är intressant då den belyser att Evalds raseriutbrott och 

appropriering av det offentliga rummet går relativt obemärkt förbi och att det är en tillfällig 

förändring av offentligheten (Wistisen 2017). Redan dagen efter har det offentliga i förstaden 

återgått till det normala och renhållningskarlen, de sysslolösa kvinnorna, tidningsgummorna 

och polismannen, som går runt som om han äger staden, ser återigen till att ordningen i det 

offentliga upprätthålls. 

Även i Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934) finns beskrivningar som kan 

förstås utifrån en kamp om det offentliga rummet. Det finns två scener i romanen som 

illustrerar vad som händer när olika värden och uppfattningar om det offentliga rummet stöts 

mot varandra. I en scen befinner sig protagonisten Jånne tillsammans med Olle och spelar på 
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ett kafé på Högbergsgatan. Att Jånne spelar är uppskattat av både kafégäster och människor 

som rör sig på gatan utanför. Plötsligt kommer dock en polis fram: 

 

- Snuten! Sno dej! 

Det kom verkligen en polis fram till dörren, mest kanske för klungan av nyfikna, som nu långsamt 

upplöstes. Jånne rakade hastigt åt sig mynten och gick ut […]  

- Hallå där, sade polisen, som tyckte han ville ha något slags förklaring på deras brådska. Men de nyfikna 

lyssnarna omringade honom genast. De förstod: grabbarna hade ingen licens. Nu smet de. De gällde att 

klara dom för bylingen! (Asklund 1934:49) 

 

Lite senare i romanen finns ett stycke där protagonisterna bestämmer sig för att åka och spela 

för byggarbetarna vid Bergsundsstrand. Innan de åker dit varnas de dock om att det finns 

poliser i området. Plötsligt dyker två, vad de identifierar som civila poliser upp, och följande 

dialog uppstår:  

 

- Har ni licens? Frågade den ene pojkarna.  

Tjabo skakade på huvudet.     

- Vet ni inte att ni ska ha licens för att spela på gårdar och… 

Tjabo avbröt mannen. 

- De här är ingen gård, sade han. Å ingen gata heller.  

Och han gjorde en pendlande handrörelse över den gropiga stranden, som ännu inte var iordningställd för 

trafik. Tomma grusblandare stod här och var mellan dynamitskjulen, dragkärror, plankor, asfaltat av plåt 

samt en massa annat skräp belamrade platsen framför bygget” (Asklund 1934) 

. 

Det visar sig senare att de två männen är detektiver och de kräver att få namn och adress på 

samtliga då de spelat utan licens. Då kliver en murare fram och ifrågasätter om detektiven har 

rätt att förhöra pojkarna: ”ä han bas här, va? Befaller han över oss, va? Jag bare frågar!” 

(Asklund 1934). Sedan kommer allt fler byggarbetare fram och slår en ring runt poliserna, 

vilket till slut innebär att de låter pojkarna gå med en uppmaning om att de ska ha licens nästa 

gång. 

De båda scenerna aktualiserar på flera sätt det spänningsförhållande som finns 

i offentligheten. Att det krävs en licens för att få spela är en tydlig indikation på att det 

offentliga rummet, både i form av gatan och kaféet, är dominerat. För att få ta del av det krävs 

det att man anpassar sig till reglerna. Vidare går det faktum att de spelar utan licens att förstå 

som att de tillfälligt har approprierat rummet, då det används till andra syften än det avsedda 

(Wistisen 2017). Det är också ett rum vars normativa inramning upprätthålls aktivt genom att 
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polisen kommer fram och frågar om pojkarna har rätt att använda sig av rummet. Genom att 

appropriera rummet har en temporär autonom zon skapats. Precis som Wistisen (2017) också 

framhåller är den dock endast tillfällig, och när poliserna anländer domineras rummet återigen 

av de värden som från början definierar offentlighetens användningsområde. Det är intressant 

att Tjabo i den andra scenen ifrågasätter om reglerna går att tillämpa på platsen, då han menar 

att det faktiskt varken är en gård eller gata. Tjabo menar snarast att det är ett icke-rum där 

staten, i form av polismännen, inte har någon egentlig makt att diktera vilka villkor som ska 

gälla. Att pojkarna sedan får uppbackning av kafégästerna i den första scenen och av 

byggarbetarna i den andra illustrerar hur olika uppfattningar om offentligheten stöts mot 

varandra. Poliserna representerar en uppfattning och de har också juridisk rätt att köra bort 

pojkarna från platsen. Samtidigt tycker allmänheten i de båda scenerna att pojkarna har rätt att 

befinna sig i och ta del av rummet, oavsett om de har laglig rätt att göra det eller ej. De 

intervenerar också aktivt genom att i båda scenerna omringa polisen och fysiskt förhindra 

deras arbete.  

 

3 Slutsats och sammanfattande 

diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att utifrån en tematisk studie undersöka hur staden och det 

offentliga rummet beskrivs i fyra arbetarlitterära verk från svensk mellankrigstid. De 

frågeställningar som legat till grund för analysen har varit:  

• Hur beskrivs staden och det offentliga rummet i fyra litterära verk från svensk 

mellankrigstid? 

• Vilka likheter och skillnader finns i gestaltningen i respektive verk? Hur kan dessa 

likheter och skillnader förstås utifrån den samhälleliga utveckling som präglar Sverige 

under mellankrigstiden? 

• Ramas staden och det offentliga rummet in av en kamp? Hur tar denna kamp sig 

uttryck?  
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De aktuella texterna har utgjorts Martin Kochs roman Arbetare – en historia om hat (1912), 

Rudolf Värnlunds noveller ”I förstaden” (1921) och ”I återvändsgränden” (1925) samt Erik 

Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934).  

Uppsatsen har kunnat visa att ett återkommande tema i materialet är beskrivningar av den 

uppdelade staden. Denna uppdelning är som starkast i Kochs roman där stadsdelen där 

arbetarna bor alltid benämns som Utkanten. Redan i inledningen av romanen beskrivs också 

hur arbetarströmmen rör sig från utkanten, genom den riktiga staden som är gjord för helt 

andra människor, ut till andra utkanter. I den riktiga staden är både staden och människorna 

hela, rena och fina, medan utkanten och dess invånare är nedgångna och smutsiga. Det finns 

ett flertal andra passager i Kochs roman som förstärker känslan av en uppdelad stad, vilket 

exempelvis beskrivningen av kafé Sugfläsket och scenen där Pelle Vesterberg ska utkräva sin 

hämnd illustrerar. Den delade staden återfinns också i Värnlunds båda noveller från 1920-

talet. I ”I förstaden” beskrivs hur arbetarna, likt en levande last, åker och från arbetet med 

spårvagnarna. Även inledningen till ”I återvändsgränden” målar upp en bild av en delad stad, 

där den praktfulla huvudgatan som rymmer det mäktiga storstadslivet med lyxiga restauranger 

också delar av staden och utgör en tydlig gräns mellan de södra delarnas industrikvarter och 

de norra delarnas bostadskvarter. Det är endast till och från arbetet som arbetarna får se den 

riktiga staden, och även då genom fönstret på en spårvagn. Samtidigt är inte uppdelningen 

lika cementerad och brutal i Värnlunds noveller som i Kochs stad. I Värnlunds novell ”I 

återvändsgränden” från 1925 kommer protagonisten Sigge från den meningslösa 

återvändsgränden, men han är inte dömd att vara fast där för evigt, och genom att ta sig bort 

från gränden och ut i staden kan Sigge använda sig av den för att bli ett subjekt. Just stadens 

anonymitet utgör också en intressant skillnad mellan texterna. I Kochs roman från 1912 är 

staden fylld av anonyma massor av arbetare som rör sig genom staden. I Värnlunds noveller 

från 1921 och 1925 kan en förändring skönjas och i Asklunds roman från 1934 kan de fattiga 

och tiggande protagonisterna fullt ut använda staden och dess möjligheter för att förverkliga 

sig.       

Sammanfattningsvis har uppsatsen således visat att beskrivningen av staden och det 

offentliga rummet förändras mellan 1912 och 1934 och att denna förändring korresponderar 

med den samhälleliga förändring som präglar mellankrigstiden. Precis som Franzén (1998), 

Askander (2003), Fornäs (2004) och Berman (2012) framhåller är moderniteten en tid där allt 

fast förflyktigas och där teknisk utveckling, demokratisering och urbanisering är ledord för 
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tiden. Även Williams (2002) har påvisat relationen mellan staden som litterärt motiv och den 

samhälleliga utvecklingen under den aktuella tiden. I Kochs roman från 1912 är staden tydligt 

segregerad där bara några få har tillgång till den riktiga staden, vilket kan förklaras av att 

mellankrigstidens samhälleliga moderniseringsprocess ännu inte har inletts. Under 1920-talet, 

när Värnlunds noveller publiceras har demokratiseringen och urbaniseringen påbörjats, vilket 

också går att skönja i exempelvis ”I återvändsgränden”, där protagonisten Sigge kan röra sig 

fritt i staden och dessutom använda sig av den för att förverkligas som människa. Selander 

och Siwertz artiklar, både skrivna i början av 1930-talet, beskriver tydligt den förändrade 

offentligheten. Staden som tidigare tillhörde flanören har nu ersatts av ett vimmel av 

människor som verkar röra sig utan egentlig riktning och mening genom staden och på 

lördagskvällen står ”söderamrisar” och bara hänger utanför biograferna på Södermalm. Denna 

förändring avspeglas också tydligt i Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter som 

utkommer två år efter att Selander och Siwertz beklagat sig över den nya stadsbilden. I 

romanen har protagonisterna, trots att de är så fattiga att de behöver tigga, tillgång till hela 

staden, något som är helt otänkbart i Kochs stad 1912.  Protagonisterna i Asklunds roman kan 

i mångt och mycket kan liknas med de ”söderamrisar” som Siwertz menar tagit över stadens 

gator. 

Utifrån uppsatsens andra tema som syftat till att undersöka om rätten till staden och det 

offentliga ramas in av någon normativ konflikt och om detta också förändras i och med 

samhälleliga förändringar under mellankrigstiden är det intressant att lyfta fram den urbana 

stadens framväxt och vilka effekter det har på offentligheten. Askander (2003) menar just att 

staden och dess rum under 1930-talet i stor utsträckning utgörs av kommersiella ytor och han 

liknar det vid en varumarknad fylld av reklam som är svår att undvika för protagonisterna i 

Asklunds roman. Fornäs (2004) beskriver också hur 1930-talet innebär en förändrad 

offentlighet genom att staden blir tillgänglig för alla dess innevånare. Ett ökat tillträde till 

staden skapar också förutsättningar att i större utsträckning ifrågasätta både de kommersiella 

och de normativa värden som upprätthåller olika rum, vilket gör appropriering till ett mer 

tillgängligt och fruktbart verktyg. I Kochs text har arbetarna inte ens tillgång till staden, och 

det blir således omöjligt att ifrågasätta offentlighetens normativa inramning. Det försök som 

görs, genom att måla slagord på väggen, är en appropriering som närmast går obemärkt förbi, 

åtminstone för dem som bor i den riktiga staden. Detta kan förklaras av att när Kochs roman 

publiceras har inte den moderniseringsprocess som präglar 1920- och 1930-talet påbörjats. 

När Värnlunds noveller publiceras har förändringarna börjat ta form, men det är först under 
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1930-talet när Asklund publicerar sin roman som det slår igenom på bred front. Det är genom 

tillträdet till staden som det skapas möjlighet att också ifrågasätta staden och dess allt mer 

kommersialiserade offentlighet. De scener i Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter 

(1934) när protagonisterna spelar illegalt på gatorna går att se som en appropriering av det 

offentliga rummet, då det är ett handlande som tydligt ifrågasätter rådande normer och regler. 

Samtidigt är det ett uttryck för att allmänheten vill ha en förändring av de normer och regler 

som villkorar rummet. I båda scenerna får protagonisterna hjälp av allmänheten, antingen 

genom att de ifrågasätter polisens beslut eller att de fysiskt omringar poliserna. Wistisen 

(2017) menar att appropriering kan underbyggas av trots men också av en vilja till verklig 

förändring. Oavsett protagonisternas egentliga motiv, blir det tydligt att allmänheten vill att 

det ska vara acceptabelt att spela musik ute på gatan, vilket skulle kunna leda till en 

offentlighet där det är acceptabelt eller till och med uppmuntrat att bassa jazz i det offentliga. 
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